Řád pro diskuze
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)

Řád pro diskuze
Vložil/a Pavel Kábrt, Pá, 05/30/2014 - 14:27

Route 66 - Kopie
Napsal uživatel Pavel Kábrt dne Ne, 05/14/2017 - 10:24.
Re: Route 66
Napsal uživatel Route 66 dne Ne, 05/14/2017 - 09:43.
A já netvrdím nic o tom, že to jsou nutně zlí lidé, že nebudou spaseni.
...........................................
Díky Pavle za přepis mých komentářů. Proč tomu tak je, že se neobjevují , tak to vůbec
netuším. Mám v úmyslu si pořídit nějaký malý počítač, neb občas někam cestuji, tak uvidím
zda s ním tyto potíže přestanou.
Řekl bych, že i ten ateismus je víra, tak jako každá jiná. Velmi, velmi pohodlná víra. Věřit v
"nic" , chápu, že pro někoho musí být skvělé. Nebýt svazován vším tím na čem stojí a co
přikazuje víra tak říkajíce klasická ...."Ujedu" a čekám mimino? Proč se vázat? Zaplatím pár
stovek a..." Atd...Chápu i to, když budu někoho "nutit" každé nedělní ráno vstávat do
kostela, že jednou dá přednost zůstat v pohodlné, teplé posteli.... A do toho všeho desítky a
desítky let trvající a ze všech stran útočící protikřestanská propaganda....A přemýšlet? No
jo.
Když ona ta "církev mě slibovala ráj po smrti, ale já jej chtěl hned! Tak jsem šel dělat
velitele Osvětimi" ...........
Ale když ateista a opravdový vědec(nikoliv brouk Pytlík z kina) o tom všem SKUTEČNĚ
ZAČNE PŘEMÝŠLET končívá to takto :
https://www.youtube.com/watch?v=Lh9WaRaoD0Y
Netvrdím , že se vším s ním souhlasím. Smile
Mějte hezkou neděli!
"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně
vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Štítky:
Ostatní, různé [1]

Domů

E-mail

Strana 1 z 2

Řád pro diskuze
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)

URL zdroje (přijato 01/08/2023 - 23:55):
http://old.kreacionismus.cz/node/1472#comment-201309
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/ostatni-ruzne

Domů

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

E-mail

Strana 2 z 2

